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STORA UTSKOTTETS betänkande N~ 18/1955 med 

anledning av Ålands landskapsstyrelses fram
ställning m 26/1955 till Ålands landsting med 
förslag till landskapslag om ändring av land-
skapslagen den JO juni 1954 om bostadsproduk
tion i landskapet Ålando 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets 
betänkande N~ 6/1955, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande"' 

Vid ärendets behandling har stora utskottet enhälligt i formellt av-
seende beslutat förorda att det hävdvunna och med vanligt juridiskt 
språkbruk överensstämmande uttrycket "må •••• .., •• icke" i lagtexten skul..: 
le användas. Utskottet har varit övertygat om att hos en tänkande per- ~ 
son icke borde uppstå osäkerhet eller tvivel om den rätta innebörden 
av förenämnda uttryck och i anseende härtill har sålunda icke utskottet 
ansett lämpligt förorda att det för all lagtext så relativt främmande 
och, man ville nästan säga, stötande uttrycket "skall........ icke" 
skulle införas, vare sig i detta enskilda fall eller i allmänhet såsom 

Ill · incip~ Utskottet vill framhålla att d.et överallt torde vara sed att l 
giva lagtexte'r en formell och schematisk och från normalprosan avvikande 
formulering, varvid dock naturiliigtvis icke innebörden av ett stadgande 
till följd härav får bliva oklar och dunkelo 

I sak har stora utskottet enhälligt och på skäl, som lag- och ekono- · 
miutskottet i sin motivering anfört, omfattat lagförslaget i den före
slagna lydelsen. I detta sammanhang kan stora utskottet icke underlåta 
att framhålla att, då uti någon landskapsstyrelsens framställning är 
fråga om ändring av något enstaka n:oment i en paragraf, eller då något 
utskott avgivit utlåtande till landstinget över ett dylikt ändringsf'ör
slag, man ~unde önska att hela den ifrågavarande paragrafen skulle in
tagas i framställningen eller utlåtandet och icke blott det aktuella 
enstaka momentet. Utskottet anser att man icke kan få en klar bild av 
ändringsförslaget om detsamma icke granskas i sammanhang med dm berörda 
paragraf en såsom helhet~ Och man kan dock icke begära att envar lands-
t ingsman vid varje tillfälle skall behöva vara försedd med den aktuella 
f örfattningssamlingene 

Hänvisande till det sagda fär stora utskottet sålunda vördsamt 
föreslå 

att landstinget ville ahtaga nedanstående 

L a n d s k a V s l a g 

om ändring av landskapslagen om bostadsproduktion i landskapet Åland, 
utfärdad den 30 juni 1954e 
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I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas, att 18 § 6 mom. i 

landskapslagen den 30 juni 1954 om bostadsproduktion i landskapet 

Åland (23/54) skall utgå samt 18 § i samma landskapslag erhålla föl

jande, vad dess 5 mom. angår, ändrade lydelse! 
18 §.~ 

Bostadslån eller -garanti kan b ~viljas för uppförande eller utvidgan

de av sådan byggnad eller byggnadsgrupp, som i socialt och ekonomiskt 

hänseende samt till sin planering fyller skäliga krav och för vilken 

ritningar, byggnadsbeskrivning, kostnadsförslag och finansieringsplan 

godkänts av landskapsstyrelseno 

Vid bestämmandet av anskaffningsvärdet för byggnadsf öretag skall 

kostnaderna för nödig tomt för bygget inom skäliga gränser beaktas. 

För utvidgning av byggnad eller byggnadsgrupp kan bostadslån be

viljas, om utvidgningsarbetet medför ökat bostadsutrymme och om den ut

vidgade byggnaden eller byggnadsgruppen till sin planering fyller de 

krav~ som nedan stadgas för nybyg~e~ 

Då för två eller f lere boningshus uppföres en särskild värmeoentral 

e.L1,;i~ annan för byggnadskomplexets underhåll behövlig byggnad, som hu

vudsakligen nyttjas till förmån~ör sagda boningshus, kan för uppföran

de av sådan byggnad beviljas bostadslån eller -garanti~ Bostadslån 
\ 

eller -garanti kan på förenämnda skäl beviljas även särskilt, för ägande 

e lle,r besittning av dylik byggnad stiftat aktiebolag eller andelslagj 

vars bolagsordning eller stadgar godkänts av landskapsstyrelsen. 

För anskaffning av färdig by5gnad må bostadslån eller -garanti icke 
beviljas. 

Mariehamn den 22 novembc~ 1955~ 
a utskottets v~gnarg 

Närvarande i utskottet 1 Harry Johansson, ordförande' Hugo Elf sberg, 

vic-:ord:törande, Gunhild Berglund, Gustaf Ek, Sigurd Danielsson, Sven 

Lindholm, Rickard Lindroth (suppleant), Einar Sundin, Bertil Söderlund 

och Vdlh~ Wilen:i 


